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 קִירַאכ יזִיא

 ןּבעל ןּוא ּבײל טימ

 ע מ עא פ

 גאלרַאֿפ-עכּולעמ רעשִיד נעלסורסײװ

 1928 - קסנימ



 רעלטסניק ןוֿפ טנכייצעג עליה

 דָארלעסקַא .מ

 גַאלרַאֿפ-עכּולעמ ןשידנעלסּורסײװ ןּוֿפ יירעקּורד עט-1 ,קסנימ

 2000 שזַארִיט 432 גנּולעטשַאּב 1425 לעּבטילװָאלג
, 



 לָאטש ןּוא ןייטש ןיא טלָאװעג ּבָאה ךִיא..,

 .ייסניימ ּוד ,עלעטעטש ,ןָאטנָא ךיד





 לטיפַאק רעטשרע





 זח םו---וחט20288 ז82סתהװה..

 ,ערָאלק ,עטלקיװעצ ,ןעלמִיה עקִיטֿפּול
 .טעמּוא ןקִיטסּברַאה ןִיא--ערָאלק ,עקִיטֿפּול
 --.ןרָאֿפ ןעמאזגנאל ןִיא ןגָאװ רעד טעפירקס
 ?ןעמּוק יז טעװ ןעוו ?ןעמּוקנָא יז טעװ ןעוו

 ןגָארטרַאֿפ לײװגנַאל ןקידמַאז םעד טרעװ רעווש

 . . . רעדיוװ--ןּוא-ןטסרָאיװ ןּוא-ןטסרָאיװ ןּוא-ןטסרָאיװ
 ןגָאװ ןיא רעגלַאװ ַא ןּוא ּביױה ַא ךיז טּוט יז
 . . . רעדילג עקיטשרַאד ערִיא ףיונּוצ טעילּוט ןּוא

 ןכיור ענעגנַאגרַאֿפ . . סקידנערַאֿפ ןּוא . . רָאי רַיֿפ .- . .

 , . . זָאלסױרַא רעד ןעװעג זִיא לעה-קידקָאטייװ ןּוא

 ,סעכיוק יד ןָאט ווּורפ ַא לטעטש ןיא ךָאנ טעװ יז

 !ןַאט שיר ַא ךָאנ טעװ יז !ןָאט ווּורפ ַא ךָאנ טעװ יז



 ,ןטסעמרַאֿפ ךִיז ןעק יז--,ןלִיֿפ וצ זיא טּוג ןּוא

 .טעּברַא רעד ןִיא ןיײרַא ןּבעל-טִימ-ןּוא-ּביײל-טימ
 ,ןטסענ עטזָאלרָאװרַאֿפ ,ךעלטעטש-ךעלעטעטש'!

 ?ןּברַאטשעצ ןיוש טוּומ רִיא עלא זַא יסעמע זיא

 ,םַאזיורג טינ רָאג ױזַא ןטרָאד זִיא רעשֿפע ןּוא

 ?ןגיצ יו ,ןעשַאפ ךָאנ ךעלטעטש ךיז ןענעק'ס ןּוא
 !?ןגינ םעד ּוטסנעק יצי!עלָאגעלאּב ,יעה
 !200.000 ןוֿפ סכעליײרֿפ ַא ךיז טגניז'ס ןּוא

 .עיוג עקִידוװענעכצרַאװש יד

 ,ןסַאג טימ ןּוא ךעלסעג טימ עלעטעטש ַא
 ,טונימ ףלעווצ רַאֿפ ךרודַא ןעמ ןעק ץלא ןּוא

 ;ןסַאפש ּוצ טציא ןעמעוו ןוֿפ ַאד ןיוש טָאה ןעמ
 ,רָאנ עז --
 ,רָאנ רעה --
 -- טענָא ריא קּוק --
 = יי למ -

 ןעמענ עסַאמ עטסערג יד ןעוװעג טיירג זיא יז ןּוא
 .קעה ןיא--ךיז ןטעּבעג ןיילַא טָאה יז



 ?טצִיא ןעמ טּוט סָאװ
 ?סָאװ ןּוא
 ?סָאװ טימ
 ?ןעמעוו טִימ
 .טקעדאּב ָאד שײלֿפדליװ טימ ךָאנ זִיא ץלא ןעוו

 ,עָאדיומ עשִידִיי ַא טפעלקעגסורַא יז טָאה

 ! :טכאלעג עלעטעטש סָאד קַאמשעג ךיז טָאה

 -- ?טעז רַיא; --

 עיוג עקידװענעכצרַאװש יד טָא

 ."ךָאנַאט ךעלרעדנִיק יד ןענרעלסיוא לי

 ןענוֿפעג יירד םירָאדַאכ טָאה ןעמ ןעוו ןּוא
 ,טֿפארטשאּב ךָאנ ןעמ טָאה דעמַאלעמ ןייא ןּוא
 ןענורטנא סָאװ סעפע זיא'ס :טליֿפרעד ךִיז טָאה
 ...ףָאלש ןוֿפ טכַאװעגֿפּוא טָאה סָאװ סעּפע ןּוא

 טלמּוטעצ ןעמּוקעג דעמַאלעמ רעד זיא
 ...טנָאמ--ןּוא

 -- .י?ךָאנ טכַארט רַיאע --
 :רעסעמ א ךייא טַאנ
 .רעדניל שטָאכ ןרעוו טעוװ--!טעליוק
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 ,ןסעגרַאֿפ עטַאט ַא ןעד ןעק
 ייירעדניק ענעגייא ןרעגנּוה'ס יו

 ,ּוצרעהַא ןעגנערּב ךייא ייז לעװ ךיא
 ;ןכָאצינ רעייא טָימ ךיז טײרֿפ ןּוא
 ..."?רעצרעה יצ ?סעמאשענ ןעד טָאה רִיא

 !טגנערּב , --
 ..ןענרעל יז ןוא
 ,..רָיֹא ןיילא
 ,"רעמיוש ַא ןּבָאה ָאד ןֿפרַאד רַימ

 ,טלמּוטעצ ןרָאװעג דעמַאלעמ רעד זיא
 ,ךַיז טצעזעג
 .ןגיוּבעג ןּבילּברַאֿפ
 ןגיוא ענעֿפָאלרַאֿפ ענייז ןיא

 ..טעמּוא רעד ךיז טגיװעג טָאה ליטש

 ,דעמַאלעמ רעד טגָאזעג טָאה--"טוג, --
 ,לדיימ סָאד טרעֿפטנעעג טָאה--*!טּוג, --

 :עדייּב ןּבָאה טליֿפרעד גנּולצּולפ ןּוא

 ...רעמַארעג ןרָאװעג זיא ּבּוטש ןִיא



 ..לרעייפ ַא טנערב קישטעפירפ ןפַא

 ,לּוֿפ עמכָאכ טִימ ןייז ףרַאד עלעגנִיי א,
 ."שידַיי םעד טָא ןּבָאה טִינ רימ ןֿפרַאד

 ,לּוש יד טלַאװעג טינ עטַאט רעד טָאה

 ,לּוׁש יד טלָאװעג טינ עמַאמ יד טָאה
 ...טשעדִיכרַאֿפ טקּוקעגנַא ייז עלעגנִיי סָאד טָאה'ס ןּוא

 "!ןיינ,--:טרעזייּבעג ךִיז עטַאט רעד טָאה
 "ןיינ,--:ןטעּבעג ךיז עמַאמ יד טָאה

 ,ןעמַאמ רעד אּב ץלַא טנָאמעג עלעגנִיי סָאד טָאה'ס ןּוא
 טנייוועג עלעגנִיי סָאד ליטש טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 --,ןילַא לּוש ןיא קעװַא ;רֿפצנַאג ןּוא
 ,ןעמאווצ ןעמעלא טִימ ךיז טנרעל ןּוא

 .סַאג יד ךרּוד יז טײג

 ,סַאג יד ךרוד יז טייג
 ,רעגנַיֿפ יד טַימ ןעמ טזייוו
 :טסאּפש עמ ןּוא ןעמ טכייק

 יולגנִיי ַא :ןָא רָאנ טקּוק, --
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 ,רָאה עצרּוק :רָאנ טקּוק, --
 "לכייס רעד ןייז זּומ ץרּוק ןּוא

 !"רָאי-טּוג ַא ,--!"ןגרָאמ-טּוג, --

 ,,,טלכיימש ןּוא ײּברַאֿפ טייג ז
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 לטיּפַאק רעטייווצ





 ."רעכעה ךָאנ טינ ּביוא;

 ןייש ןיא ,קָיטעמּוא .קִיטכִיזכרוד

 ...סעפִיל עקִיטנװָא יד ןיוש ןענערּברעד

 ,ןייז װעטנָאי דלאּב טעװ סע--?ןייז טעװ סָאװ

 .רעפיקמאי טימ ךִיז ןא ןסָיג ךעלזייה :ד

 ,טכִיל עסייוו ןענערּב ךעלזייה עיורג ןִיֹא

 .ערדינלָאק וצ ןעייג ןדִיי עסייוו ןּוא
 טכִירעגמּוא ךִיז טליֿפרעד ןרערעל יד טָאה'ס ןּוא

 --.ןדִיי ךָאנ ןװעטנָאי סע .ןיילַא ױזַא

 לּוש ןיא לעה ןרעוװ ייז אֹּב טעװ דלאּב
 .קידייל ןוא טורעגסיוא זיא--סַאג ןֿפַא ןּוא
 ,לּוטש ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא סייה ךיז טָאה יז
 ,.,טקידיײלאּב קידקאטייוו ץעמע ריא טלָאװ'ס יו

15 



16 

 טכַאנ רעד ןוֿפ טייקיולּב רעטורעגסיוא ןיא
 ,לטנִיּב ןייא ןיא ןטסיגּוימָאק ןעייטש
 ?טכַאמעג טינ טנװָא ןייק ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ--
 ?ןָאטניהא ,עטרעוואכ ,ךִיז ןעמ לָאז ןִיהּוו --

 ,ןָאט ןעמ ןומ סעפע ןּוא ,יוזא ,ױזַא --
 !ןטַאי-עניימ-רעדִירּב-םִיריײװַאכ ,ְךַא

 .קעװַא זיא יז

 ןַאֿפ ַא ךיז טימ טכַארבעג

 ,טרעטאלפעג ,ןײלַא יז ַיוו ,ןַאֿפ יד טָאה'ס ןּוא

 ,סנייא ךָאנ סנייא ןּוא
 ,סנייא ךָאנ סנייא ןוא

 ,גנעל רעד ןיא ךיז טלעטשעצ ןעמ טָאה
 ,סנייא ךָאנ סנייא ןּוא

 -- סנייא ךָאנ סנייא ןוא
 יײעלַא ןיוש ךיז ןעגנַיזרַאֿפ

 ,טקנעּבעג רעכעליולּב ַא ךיוה למִיה רעד טָאה'ס ןּוא
 ...ןלַאֿפעג עכעליולּב ןענייז ןרעטש ןּוא

 --,ךָאנרעד

 :טכַאדעג ןרעדעי ךִיז טָאה



 .טכַאנ רעד ןוֿפ טײקליטש רעסיורג ןִיא

 ,עגנאלאֿפ עקיטכִיל ַא ףוא טייג

 עגנאלאֿפ עקיטכִיל ַא םּוא טייג

 ,טכַאנ רעד ןּוֿפ רעדנּוװ ןסייוו ןִיא

 ...טכארטרַאֿפ ךִיז ןדִיי ןּבָאה'ס ןּוא

 .טנגרי טננוי

 ,טנגוי עקיטכִיזכרוד ,טנגּוי ,טנגּוי
 .דנאנאּב ריד טַימ ןייג וצ זַיא קידײרֿפ
 טנגוי רעקִיטש ליֿפ ױזַא עלעטעטש ןיא טּבעל ָאד
 טנַאװ ןָא פָאק ךִיז טגָאלש ןּוא םּוא סָאד טייג

 ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ
 ?ןָאטנִיהַא ןעמ לָאז ןִיהּוװ
 .טנעה עטנּוזעג ןּוא עגנּוי ליֿפ ױזַא
 -- טכַאנרַאֿפ ןּוא
 ןטנִיװ ָאד ךִיז ןגָאיעצ
 ...טנעוו עקִידלטעטש יד ףַא ןגָאלק ןּוא
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 ,ָאיװ ,ָאיו
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 ,גנולמַאזרַאפ ַא ָאד טכַאמעג--!טווּורּפעג יז טָאה ..
 .טנעקעג טָאה יז סָאװ ןוֿפ טדערעג טָאה יז
 :טכַאדעג רִיא ךִיז טָאה'ס ןּוא
 ,עמאמ ַא ִײוװ ,ָאד טייטש יז
 ,טנעה ערִיא טֿפַאשּבִיל ןיא יז וצ טיצ ןּוא

 עּבראה ןּוא עכעלטרעצ רעטרעװ טִימ טָאה יז
 ןישַאמ ַא ַאּב טייטש עמ יו ,ייז טלייצרעד
 = יו ןוא
 ;רָיא ַאּב ןטעּבעג ןּבָאה
 --"טעגרַא, --

 ...ןִיז עקִירעגנּוה עריא עלַא

 !ךעלעדרעֿפ

 .ןגרָאמירֿפ

 ,װעטנַאיכָאנ
 :טעז יז
 -- סַאג ןֿפַא
 .ןגייווש ןַיא--ןדִיי עלעֿפײה ַא
 ,שַא ןיא--למִיה ;ןקלאוו ןיא--רעזייה
 ,..ןגייווצ לד ןיא--טסּבראה רעטעקַאנ



 ,טיילגאּב ןגָאװ ןקנילוֿפ ַא ָאד טָאה עמ
 ,למּוט טימ ןּוא םייה טימ--ןגָאװ ַא
 ...ןדייר ךִיז ןעמ טמעש
 ,טייהרעליטש טקּוק עמ
 ,,,טעמּוא ןִיא ןטקַארט ךִיז ןעיצ'ס יו

 ,טלעװ רענעֿפָא ןיא ןענַאדנוֿפ ךַיז טסייר עמ
 ,..עלַא ןּוא ,עלַא ןּוא ,עלַא
 לטעטש סָאד זִיא'ס :סיוא רִיא ךיז טכַאד'ס ןּוא
 ,לעווש ַא
 ...ןלַאזקָאװ וצ קעװַא רָאנ טריֿפ סָאװ

 .עוװקסָאמ תודלות הלא

 ,ןשטנעמ יד ןוֿפ לָאצ יד זִיא סָאד ןוא

 ;ןרָאֿפעג עװקסָאמ ןיא ןענייז סָאװ
 ,ךעלדיימ טכַא ,טעכיוש ןייא ,רעמערק ריֿפ

 ,ןרידּוטש עװקסַאמ ןיא ןלִיוװ סָאװ
 ,םירכָאּב ףלעווצ ןּוא ,ריֿפ-יירד םידמאלעמ

 ,טעּברַא ןַא עװקסַאמ ןיא ןכּוז סָאװ
 --ףנִיֿפ ךעלרעדניק טִימ עּבארג יד עּבָאד ןוא

 ,ןרָאֿפעג זִיא רַאטסּוק םוצ ,ןַאמ םוצ
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 ,ןאמ ריא וצ ,יוג םּוצ--עקלייּב ןּוא
 ,עימעדַאקַא רעד ןיא טנרעל רעכלעוו

 ןיוש זיא רעפלעוו ,קִיּב-עלערעּג ןּוא
 ,טרָאד םַאד-עּבעט-אי ַא

 ,װָאר רעקנִיטלַא רעד טָא ,װָאר רעד ןּוא ,עי
 .עװקסָאמ ןיא ךִיז ּפָארַא טפַאכ רע ךיוא

 ,סעװָאדענ-סענָאטַאמ טימ קירּוצ רע טמיק ןּוא
 ,רָאי ץנַאג ַא םעדכַאנרעד רע טלייצרעד

 -- זַא

 ,עװקסָאמ ןיא זִיא ליָאוװו ,עװקסָאמ ןִיא זִיא טוג,
 "...ןדִיי ןשִיװצ ליִאװ ןּוא זיא טוג

 --,עװקסָאמ ןִיא ןִיא ליִאװ ,עװקסָאמ ןיא זיא טוג
 .עלַא ךִיז ןטעּב ןּוא ןעניאט



 - לטיפַאק רעטירד





 .ןעיינש ןיא

 ,ןסירעג טָאה יינש רעד ,טרעמָאיעג טָאה יינש רעד
 .עמיטש יד ןּבױהרַאֿפ קִידזעגיורּב ןוא קיטעמוא
 ,עסִיֿפט ןִיא ָאד טצִיז יז ;רָיא טכַאדעג ךִיז טָאה
 ,..רעמִיצ ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןענעק טינ ןיוש טעװ יז

 'רעטכעוו ַא םּוא טנַאּפש רעטצנעֿפ ןרעטניה
 ,ןענַאפש ןקיכליה ןַיא רעטכעוו ַא םּוא טנַאפש
 ,רעטכעלעג ןסייוװ ןִיא ,רעטכעוו רעד רע טנַאּפש
 .ןענַארּוּב עסייוו ןוֿפ רעטכעלעג ןסייוו ןִיא

 ןעײװַאז-ןעיינש ןוא סעצילעטעמ עֿפראש
 .ָאד ןעוועג סָאװ ,ץלא ןיֹוש ןטאשרַאֿפ ןבאה
 :ןעייווצ רָאנ ןּבִילּברַאֿפ לטעטש ןִיא ןענייז
 -- ָאד טדנעלּב סָאװ ,רעסייוו רעד ,םערּוטש רעד ןוא--!ז
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 ,רעמִיצ רִיא ןטייקליטש ןִיא..,
 ,טכִיל ַא ןָא יז טדנִיצ
 .רעמַארעג ןּוא רעטנאקאּב לרעמיצ סָאד טרעוו'ס ןוא
 ,טביועג רֶיא ףַא ךיז ןגייל סנטָאש
 ,עקנִיניד ךעלטֿפעה ףַא
 ,סעמַארגַאיד ףַא

 טנעה עקירעטִיצ טימ ךעלרעדנִיק ןּבָאה סָאד
 ,טנכײצרַאֿפ שינעטערעג יד רָאיַאה ןוֿפ
 יז טנעייל

 -- :טנעװ ערַאד יד ףַא ןוא
 עלעדנעמ

 .לכיימש ַא ןיא--ןִינעל ןוא

 טכאנ עסייוו ַא טגיל--רעטצנעֿפ רעטנִיה ןוא

 ,ןגייל ןּוא ךיז ןגייל ןעיינש עכייוו ןּוא
 ,טכַאוטרַאֿפ ךיז טייקדימ ןיא ןרערעל יד טָאה סע
 ...ןגיוא יד ןיא רערָאלק ַא ןייטש טּביילּב ףָאלש רעד

 ,טנַאה ריא זיא רעכיז טינ ?ןָאט יז לָאז סָאװ
 .ןדָאלאּב טינ ןסָיוװ טימ ןיילא יז ןּוא
 ןַאלפ-ןָאטלַאד םעד טכרָאֿפ טימ יז טָאה טווּורפעג
 ...ןדָאש ךָאנ ןָאטעגנָא יז טָאה רעשֿפע ןּוא



 ,ןייז טעװ ,ןייז טעוו'ס ײװ ןּוא !ןייז לָאז ,ע
 .ןָאטלַאד רעװַאכ ,וד יַא ,ןָאטלַאד רעװַאכ
 ןייש רעקיטש לַיֿפױזַא--סיוא ךיז טכַאד'ס ןּוא
 ,..ןטלַאהַאּב ךעלעטֿפעה יד ןיא ןגיל

 טנעה ערַאד יד ףַא ןּוא !ןּבָארגסױא סָאד יז טעװ
 .קידנעטש ףא ךעלרעדניק יד רַאֿפ ןעגנערּב
 .טכַאנ עּבלַאה

 ,טנערּברעד ןיוש טָאה טכיל יד
 ...טקידנערַאֿפ טִינ טעּברַא רִיא ךָאנ טָאה יז ןּוא

 טַינקרַאֿפ ןוא ןגױּברַאֿפ פָאק רֶיֹא טכַאװ

 ,סנגיוּב ןּוֿפ רעלעקנּוט טייקסייוו ףַא
 דִימ ןעמיװש ןעלדנַאמ עניױרּב ןוא
 ...ןגיוא עריא ןּוֿפ ןעמערַאװ ןִיא ,דלָאג ןיא

 .דעמיל רעטירד

 ,ןכיור עיולּב ןעמִיװש ןעלמיה יד ןיא
 ,ןייצ יד ףֵַא רעקּוצ יװ--,טסָארֿפ רעסייוו
 ןעלכיימש וצ ןָא יז טּבױה .גָאט-יינש רעסייוו
 ,..ןייג רעדִיװ ןָא טּבױה .ךיז טּפַאכרַאֿפ ןּוא
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 ,רעמיצ רעּביא עגנירג א םּוא יז טייג
 .ןּוז עטיור ַא טכייל רעטצנעֿפ ןגעקטנא
 ,עמִיטש עטקַאהעגּפָא ,עדימ ריא טַינ ןעוו
 ,.,טנּוזעג ןייז רָאג זּומ יז ;ןּבױלג ךיז טלָאװ

 ,ןטֿפעה יד ןִיא ןּביירש .רעדניק ןרעה
 ,סַאלק ןטַירד םעד אֹּב דעמִיל רעטירד
 ןטֿפערק עטורעגסיוא--גָאט-יינש רעסייוו
 ,סַאג ןיא טייהרערָאלק םּוא ךיז ןעלקייק

 .ןרעה רעדנִיק .ןטֿפעה .עמיטש עדימ

 ,..טיולּב למיה רעד ןּוא ,גָאט-יײנש רעסייוו
 ןרעטש ןטקעדעגּפָא ,םעניורּב רִיא ףַא

 ..יֹוט רענַיד ,רעטכיײל ַא ליטש ךיז טצעז

 .עטַאט ַא טּבײלּב--עטַאט ַא
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 ,ןעגנּוזעג ןּוא ךיז טליפשעג רעדניק ןּבָאה סע
 !רָאג--ןּוא ךרודַא ָאש עּבלאה יד זיא
 ןעגנּולקעג ךיוה לקעלג ןיא ןיוש רעמיוש רעד טָאה סע
 ,רָאדָיראק ןִיא ןייטש ןּבילּבעג ןוא



 ,דעמיל רעטרעֿפ רעד טייג סע .רעגייזא 2
 ,ןירג ןּוא קידװעמעש טנעייל ץעמע
 ;רעגייזא 2

 ?עמיטש יד זיא סעמעװ

 = ',עלצוצ ילי

 ,דניק ןייז ךָאד טנעייל סע

 .טשינרָאג זיא'ס ,טע

 .עטָאלּב טִימ עלעּביצ

 ..!ןענרעל רעייז
 ,"טרעוו טשִינרָאג ךָאד זִיא'ס

 ,רעטָאֿפ רעד ןיוש טלכיימש רעטָאֿפ ןִיא רָאנ
 ,ךיז ףוא רע טלעטש

 ,רעטנעענ

 ,טרעה--ןוא

 ,םיסיידנּוק ערעייט ,רעדנִיק ,רעדנַיק ,
 ,דימ ןרעװ ןזִיװַאּב טִינ ךָאנ טָאה רַיא
 ,עסיורג ןרעװ טעװ רֶיא ןעוו ,ןייז טעװ סָאװ
 י?ְךיי ַא ןיא סע סָאװ ,ןסיװ רִיא טעװ

 ,רע טרעה ,רע טגייווש
 ,.,רערעלק ןרעװ ןגיוא
 ,ןײרַא דנִיצַא יז וצ דײרֿפ טִימ טלָאװ רע
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 ,רע טגייווש
 ,רע טרעה
 .ןרעטש טִינ יז ךיז טליוװ'ס

 "!ןייז רימ רִיא טלָאז טנוזעג ,ךעלרעדניק-רעדנִיק , --

 ..!ןייז לָאז קיטכיל ןּוא
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 ,זייּב טִינ יז ןענייז--,סעמַאמ ןענייז סעמַאמ
 :זעגיורּב ןוא רעווש ןקּוק סעטַאט יד רָאנ
 ?ייז ןוֿפ ָאד ןעמ לֵיװ סָאװ
 ?ייז ןוֿפ ָאד ןעמ טנָאמ סָאװ
 .סעּבַאש ַא ןעורסיוא טִינ רָאג יז טזָאל עמ

 ,ךעלקיישזיפ ןּוא
 ,ךַיז ןליֿפ יז
 ,עסיורג יו
 ,טסעג יד ףוא ןעמענ ןּוא יז ןעייטש

 ,"טכירַאּב ַא, טנעיילעג עלעגנִיי ַא טָאה -- --

 ,"טכידעג א, טנעיילעג עלעדיימ ַא טָאה
 ,טלכיימשעג ןּוא ןגיושעג ןרעטלע ןּבָאה



 ,ןעגנוזעג ךעלרעדניק יד ןּבָאה ךָאנרעד

 -- -- -- טצנַאטעג ךעלרעדניק יד ןּבָאה ךָאנרעד

 ,רעּב רעקִירָאה רעד טָא ,דימש רעד עבייל ןּוא

 דרע רעד ףַא טקּוקעג ,ןגִיװשעג ,ןסעזעג זיא

 ,דרָאּב עטרעכורַאֿפ יד טיירדעג ךיז רעווש ןּוא

 ,טרָא ןוֿפ ףּוא לעטש ַא גנּולצּולפ ךִיז רע טיג

 :טסּורּב ןִיא ךיז ץעז ַא ןּוא שיט רעּבִיא ץעז ַא

 ,טסּוװעג עצרַאװש יד סעיסיוא יד ךָאד ךיוא טלָאװ'כ, --

 "!?טנעקעג טִינ לָאמא ןענרעל ךימ ןעמ טָאה

 ,טמעשרַאֿפ ךיז טָאה ןּוא ,טקַאהרַאֿפ ךיז טָאה ןּוא

 טרָא ןייז ףַא טצעזעג ךיז ,טייז ַא ןָא קעװַא

 ,דרָאּב רענעגייא רעד ןִיא טײרדרַאֿפ ךיז טכידעג ןּוא

 ,טכַאנ יד ּוצ טלַאֿפ סע ,ןעמ טרעה ןעמ טנעייל

 ,ןיירא עּבײל זיא'ס ןּוא סיורא עּבייל זִיא

 ;טכַארּבעג ּוצרעהַא פמָאל ַא ץעגרע ןוֿפ

 "!ןייז לָאז קיטכִיל ןּוא--?ךעשיוכ ןִיא רִיא טציז סָאװ, --

 ,דימש רעד עּבײל יַא ,--,ךיז טכַאלעצ םעליוא רעד טָאה

 .'דִיי ַא טסיּב וד ןּוא סעּבַאש ךָאנ ךָאד זיא סע

 .ךיוה ןּוא ןרָאלרַאֿפ ןּבילּבעג עּבייל זִיא

 ...ךיוא רע טָאה טכַאלעג ןּוא טכַאלעג םעליוא רעד טָאה
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 ..טקִידנערַאֿפ זיא עיסרּוקסקע יד
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 ,רעזייה עקיטעמּוא ןוֿפ ,עכעלײרֿפ ךעלרעדניק ..,
 ,סעטאיפ עניורּב-עיױלּב טימ עסעװרַאּב ןּוא עטעקַאנ
 ,ןזייוו ךייא לע ךיא ,טמּוק ,ךעלרעדניק ,רימ טימ טמּוק
 ,סעטַאט עקִירעגנּוה יד עלעטעטש ןִיא ָאד ןּבעל'ס יו

 ,ןֿפױה יד ןוא רעזייה יד ןלייצסיוא טנייה ָאד ןלעװ רימ
 - ,ןלַאֿפ ןזּומ עכלעוו ןּוא ךָאנ ןּבעל ןעמָארק עכלעוו ןּוא
 לֿפױק-רעסיכ-רעּביכ :ןענעכער ןיוש ךָאד ןענעק רימ
 --"?עלַא ןענעק רַימ ,עי,--"?ןיוש עלא ןענעק ןלייט ןּוא

 רעטסּוש םַאּב ןּוא רעדיינש םַאב ןיוש ןזעװעג ייז ןענייז
 .("!עיצעמ ַא רַימ ךיוא,--ןּוא ךעלרעדניק יד סָאד ןסייוו)
 ,עקטסּופ ַא--עלעזייה ַא :טלעטשענּפָא ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד
 .ןעינק עטיירדעגסיוא ףַא--ענייא ךָאנ ןּוא ,ענייא ךָאנ

 ,טרעיודעג טַינ טָאה גנַאל ןוא ָאד עליײװ ַא טכַארטעג יז טָאה
 ,ךעלרעדניק ,סָאװ רָאג רַיא טסייוו, --
 "!טקידנערַאֿפ זיא עיסרּוקסקע יד
 --ורעיורט םעד טָא ןענעק ןלָאז רעדניק זַא ,טינ ךיז טלִיװ סע
 ...ןדנעגעל עקיטכיל ןיא ןסקַאװסיוא ןֿפרַאד רעדניק



 ,רעדניר ןּוא ףָאש ךִיא ףרַאד סָאװ
 -- -- .ןיילא ךִיא ןִיּב דנִיר ַא זַא
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 ,רעדניק ,עניימ רעדנַיק
 ,ןיײג ּוצ ךייא טַימ רעווש

 ךיא ףרַאד סָאװ ןּוא ךיא ןעק סָאװ
 ?גָאמרַאֿפ ןיימ זיא סָאװ ןּוא
 ןֿפרַאװרַאֿפ ךייא טעװ ןיהּוװ
 ?גָאט רעקידנגרַאמ רעד

 ןּבעגעג ךייא ךָאד זַיא סע

 .דרע רעד ףַא לַיֿפױזַא

 ןּבעֶל רעשֿפע ךָאנ טעװ ריא

 .גרעב רעלַארּוא יד ףַא

 ,עלּוט רָאג טעװ רעשֿפע ןּוא
 ,םִירק רָאג טעװ רעשֿפע ןּוא
 ןלוֿפ טימ ןעמענֿפּוא
 ..ןיו עיינ יד טאי
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 רעסערג ןרעװ טעװ רִיא ןוא
 ,.,טימעג רעד--רעכעה ןּוא
 ,ןסעגרַאֿפ ךימ טעװ רִיא ןּוא
 ,,.טִינ ,.,רִיא טעװ ...רעשֿפע ןּוא

 רעדניק עניימ ןגייווש
 -- -- -= .ןייוו ךִיא זַא ,ןעניימ ןּוא
 ,רעדניק ,עניימ רעדניק
 ,..ןײלַא דניק ַא ןִיֹּב ךיא
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 לטיפאק רעטרעֿפ



 : א א :
 א יי : | ֹ יי וי 2 שי 0 + לי אי
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 א י* א א יי



 ...ייבש ןּוא יולּב

 ,ןעוועג רעצעמע טלָאװ ָאד ןעוו טּוג
 .רעטסנעש רעד טציא ןזעוװעג ריא אּב טלָאװ רע
 ,טנעקרעד טינ רעמיצ רֶיא טייקלקנּוט ןיא טָאה יז
 ...רעטצנעֿפ םּוצ רעטנעענ יז ןָאטעג יצ א טָאה'ס ןּוא

 ,טכִידעג ףוא טייג טסָארֿפ רעד .ןיוש טנװַא
 ...ןרעטמַאל רעקיצנייא רעד טמירקעצ טנערּב'ס ןּוא
 טכִיל ַא ןָא ןעמ טדניצ לזייה ןטייווצ ןִיא
 .ןרעטש יד ףַא ךאנ טקּוק ןענַאדנוֿפ יז ןּוא

 = === = == = א == = = ה-= =

 ,טכַאנאּב טנייה ןעמּוק טינ טעװ רענייק
 ,רעטצנעֿפ ןִיא ןפאלקנָא טינ טעװ רענייק
 טכַאלעג ליטש טנייה ןיײלַא ךָיז ןוֿפ טָאה יז

 ...רעטצנעֿפ עקידרעטנַיװ יד טכַאמעגֿפּוא ןּוא
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 .יינש ןּוא יױלּב
 טלַארטשעצ-קידנגייווש ןּוא
 ,טמערַאװרעד לרעטצנעֿפ ריא אּב רעטנִיװ רעד טגיל

 .טלַאק ןיוש ןִיא רעמיצ ןיא .יינש ןּוא יולּב
 ...םערַאװ ןּוא טכַאװעגֿפּוא זיא ריא ןַיא ףִיט ןּוא

 1660 א א יא 2422 יא 22 22 0 02 0 2226 7 ==

 !יטש ,רעניימ רענאלּוּב ,ייטש , --
 "ןטילש םעד ךָאנ ןכערּבעצ דלאּב רימ טסעוו ּוד
 יינש םעד פפָארַא ךיז ןוֿפ רע טלסיירט
 .לטִיה סָאד רעקִירָאה ךָאנ טקּורַאֿפ ןּוא

 טיולפ םּוצ ּוצ רע טדנִיּב סעצייל יד ןּוא
 .רעּבָאה טימ קַאז ןּבלַאה םעד טקעדרַאֿפ ןּוא
 ?ךײרֿפ יד ךייא טימ זִיא סָאװ !טסָארֿפ א טָא, --
 !עּבָארַאװכ ַא !ןליקרַאֿפ ךָאד ךַיז טעװ רִיא

 ,טקִישעג ךייא ךָאנ לעטרַא ןוֿפ ךימ טָאה עמ
 !ןעמּונעצ טרָאד רעּביײװ יד ךיז ןּבָאה סע
 ,טגירקעג גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןּבָאה ייז
 י!ןעמּוק רעדִיװ טלָאז ריא זא ,ייז ןלִיװ

 ץלעפ ןִיא טרּוגעגנָא רעכָאב ַא טייטש
 ,לטִיה עקידרעטניוו סָאד טנַאה ןַיא טיירד ןּוא



 ,ףּוא טייטש יו ןּוא
 טלעק רעסייוו רעד ךרוד ןּוא

 ...רעטיצ רעקִירעגנּוה ַא ןערּב ַא טיג

 .טייקסײװ

 עמּוטש ַא ,עסיורג ַא ,ענָאװעל עסייוו ַא
 .ןעמּונרַאֿפ למִיה םעד ןוֿפ קִיטש ַא גנּולצּולּפ טָאה

 ןטימ ןזיּב טפעלשרעד ךיז ,טכַארטעג עלייוו ַא

 .ןטילש םעד ןגָאירעד ןזָאלעג ךִיז ךיג ןּוא

 ,ןרעטש ךִיז ןטייש סע ןּוא--טסרָאיװ ַא-ךָאנ-טסרָאיװ ַא
 ..ןרעּב עטעײװרַאֿפ--ןגעקטנַא סענסָאס ןּוא

 ,ןכיור ענרעּבליז ןיא--,ןטילש ּוד ,ןטַילש

 ,ןטילש-יַא ,ןטיילש -יַא ,ןטַילש -יַא ,ןטילש
 ,ןטימניא טזִיּב ּוד ןּוא סעװכַאר יד ךִיז טגָאי סע
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 ,עסיַאמ א ךייַא ןלייצרעד ךִיא לעװ

 .דלַאּב ןעשעג טעװ עכלעוו

 טכַאנ
 ,ןרעטש ןּוא
 ,טייקסייוו ערָאלק
 ,דלַאװ א ןּוא טייקסייוו ערָאלק

 ןטילש ןיא טייווצאּב יז ןציז
 ...ףיולעג ןיא--ןטילש רעד ןּוא
 רעטיצ רעגנּוי ןּוא טּולּב עגנוי
 ,,,ףיילש ןויּב ןיוש טכיירגרעד טָאה

 ,רעטומלרעפ ןיא--טכַאנ עסייוו
 .ייז רעּבִיא טייקליטש עסייוו
 ,רעטּוג וד ,יַא ,רעכַאּב ּוד ,יַא, --
 ?"ױזַא ליטש ּוטסצִיז עשז סָאװ

 ,"לדיימ ּוד ,יַא, --

 ,"רעכָאּב ּוד ,יַא , --

 ,"דיומ-לדיימ-לדיימ-רעכָאּב , --

 ןכָארקרַאֿפ יינש ןיא דרעֿפ רעד זִיא
 ,טייהרעליטש ןיוש טייג רע ןּוא



 !ךיז ןייג רע לָאז
 ,עּביל ןיא--טכַאג
 .טרַאּפשעצ ץִיה ןוֿפ טנייה טרעוװ טכַאנ
 ןּבילּבעג ןייטש ןטילש רעד זִיא
 .טרַאװ ןּוא טגייווש לדרעֿפ סָאד ןוא

 !טלעו ,ןגרָאמטּוג

 ,יולַּב ןִיא ,דנעלּב ןִיא ,יינש ןיא--געװ ַא
 ,ןגיוּבנגער רעקיטש ןּוא ןּוז רעקיטש ןִיא
 ,ױװַא טלַארטשעגֿפּוא טנייה יינש רעד טָאה סע
 ...ןגיוא עריא טייקסייוו ןוֿפ ךיז ןכַאמרַאֿפ

 ,ןייוו טִימ ןּוא קינָאה טימ טסָארֿפ רעד טקעמש סע
 .ןיוש טלעה ןּוא טקעדעגפָא זִיא דלעֿפ-קִיּור סָאד
 *!ןייז רימ ּוטסלָאז טסירגעג ,טלעװ ,ןגרָאמטּוג ,
 .ןייא ץלעפ ןַיא רעמערַאװ ךָאנ ךיז טלקִיװ יז

 ,ףיט ןּוא קיטכיוכרּוד למיה רעד טמִיוש סע
 .ןרָאלרַאֿפ ךִיז ןַיא טגייווש ןּוא טֿפײֿפ רעכָאּב רעד
 וויטקעלָאק רעד ןיוש ךיז טעז ןטַײװנוֿפ
 ...טײקרָאלק ןּוא ךעלעזייה טימ טמִיװש רע ,טמיוש רע
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 !סיוא זדנוא טרעה
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 .ץעלַאפ ןיא ךִיז ןּבילקרַאֿפ טָאה םעליוא רעד
 ,טנערּבעג טָאה ןימַאק רענלכַאק רעד
 ןלַאֿפעג טײקליטש ענערלָאג ַא זיא
 ,טנעוו עטרעכױרַאֿפ עטלַא ףא

 ,רעטכיזעג עטנערּברַאֿפ ,עטרַאה ףַא
 .ררעּב עטרעטנָאלּפרַאֿפ ,עטעֿפ ףַא

 רעטכידעג טעילּוטעג ךיז םעליוא רעד טָאה'ס
 .דרע רעד ףַא טכַארטרַאֿפ ןגיוושעג ןוא

 ,לֿפָאטרַאק ַא טייקעג רענייא טָאה

 .דרָאּב ענעגייא ;ד--רעטייווצ רעד
 ,רָאנ עז, --
 ,ןֿפָאלשנַא ךָאד טרעװ רֶיא
 "!טרָאװ ַא ןעמענ רעצימע לָאז

 ןטָאשעצ ךיז טייקליטש יר טָאה'ס ןוא ...ַא ...ַא
 ,טנעה רעקילדנעצ ןוֿפ רעטנָאלפ ןיא
 סנטָאש ךיז ןעמִירק'ס ןּוא ןגיוּב'ס ןוא
 ,..טנעוו ענעטכױלַאּב-לקנּוט ףא



 !טלמּוטעג טינ רָאנ ,רעקִיּור , --
 (ליד ןוֿפ ךַיז ןסָירעג טָאה םעליוא רעד ןּוא)
 !ןעמּוקַאּב טנייה רעטרעיו ןלעװ עלַא
 !זייווקיצנייא
 ,"זייווקיצנייא
 .ליטש

 רעגנַירג ןרעוװ זדנּוא לָאז ןּוא--,סיוא זדנוא טרעה,--
 .טכייל ןרעװ זדנוא לָאז ןּוא--,זדנּוא ּוצ טדער
 .ןעגנִיזַאּב רָאנ זדנוא לָאז ןעמ טינ ןענָאמ רִימ
 .ךייר ןכַאמ זדנוא לָאז ןעמ טינ ןטעּב רימ

 --?ןלעװ ןענעק רִימ סָאװ ןּוא ?ןלִיװ רימ סָאװ
 ,טיורּב רעזדנּוא ןּבָאה ןּוא ןטעּברַא רימ
 ,טנלע ןימ ַאזַא ןָא זדנּוא טפַאכ לָאמטֿפָא רַאנ

 ,דיײר עקידעּבעל ךָאנ ךַיז ןעמ טקנעּברַאֿפ

 לטעטש ןִיא קִירּוצ יצ ַא טָיג גנּולצולפ ןּוא
 ןצרַאה ןִיא ָאד ןעיַאנ ןָא טּביױה'ס ןּוא
 ,..ףִיט

 ,סעּפע ךיז טליוו
 ,טינ ןיילַא סייוו'כ
 7 ;ןטעב
 ,"ויטקעלָאק ןוֿפ טֿפױלטנַא ,ךעלרעדִירּב,
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 געניַאט ַא ןַארַאֿפ ךיוא סעקיולכַאמ ןִיא זִיא

 ,יוװ ױזַא טינ טוט'ס ןּוא ,טרעוו רעגנירג ןּוא
 ,טעניַאטעצ ןיוש ליֿפוצ ,רעשֿפע ,ךיז ּבָאה ךיא
 ,עליימ

 ,ּונ
 !טעײצרַאֿפ

 ."יזַא טָא

 יי = === ,--- = = === ---- ===

 ,ןלַאטש טימ ןוא יינש טִימ טָאה טקעמשעג

 ,טנערּברעד טָאה ןִימַאק רענלכַאק רעד

 ןלַאֿפעג טייקליטש ענעדלָאג ַא זִיא
 ,טנעוו עטרעכױרַאֿפ עטלַא ףַא

 ,רעטכיזעג עטכַארטרַאֿפ ,עליטש ףַא

 .דרעּב עטרעטנָאלפרַאֿפ ,עטעֿפ ףַא
 רעטכידעג ןרָאװעג טייקליטש יד זִיא
 ,דרע רעד ףַא יז טִימ ןּבילּבעג ןּוא

 ..טעזרעד יז ןּוא

 טרעהעג ןּוא ןסעזעג זִיא זיירק רעטעװערָאהרַאֿפ רעד
 ,,,טרעלקעג ךיוה רָאנ טָאה יז ,טדערעג טינ טָאה יז ןּוא
 .ךַאװש גנּולְצּולֹפ ךיז טליֿפרעד יז ךיוא ,טָא זא
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 ,טכַאנ עסייוו ַא טגִיל טייקליטש רעסייוו ןִיא ןעוו ןֹוא
 ...!ְךַאּב--ןוא קָאלג-רעטסיולק םּוצ ףורַא רֶיא ךיז טליװרַאֿפ

 ,טגנִילק עמ

 !טגנילק עמ

 !שטצנ-ל ק שמ

 ןעיירשעג ענעשעמ ןּוא
 ,ךיוה רעד ןִיא ןגָאלק ןּוא ךיז ןעלקייק
 ,ןעײרֿפרעד ָאד סקניסייו ַא עלעטעטש ַא ךִיז טעװ רלַאּב
 ,ךיור ןיא ךִיז ןעלקִיװרַאֿפ-ןוא-ןעלקִיװ

 ןסייר ךַיז טעװ עמ
 ,רעזייה יד ןּוֿפ

 ךעלטעטש יד ןּוֿפ

 ,ּברַאקס םעד ןֿפרַאװנײרַא םַאלֿפ ןִיא ןּוא
 ,ןטער טעװ ןעמ ןוא

 ,ןטער
 ,ןטער

 !ּברָאטש--:לטעטש ןטלַא םּוצ ןּוא

 ,ןפמּוז יד ןוֿפ

 ,ןטנורג יד ןוֿפ
 ,סעטָאלּב יד ןוֿפ

 ,ףרָאט טימ גרעּב עטעֿפ ָאד ןריֿפנָא ןעמ טעװ
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 ןטָארעג ָאד ןסקַאװעצ ךִיז ןּבעל ַא טעוו'ס ןֹוא
 ...ךיור ןיא ...ףמַאד ןִיֹא

 ןטָארד רעּביא סעיכ ןּוא 1

 ...ףרָאד םּוצ ןעמָארטשּוצ טעװ טּולב םערַאװ יו

 = = --יי= = = = = = = יי =--- = 525

 ,טעפש ןזעװעג זִיא'ס לייוו ,רַאֿפרעד רָאג רעשֿפע ןוא ,טדערעג ךיוה טָאה יז לייוו ,רַאֿפרעד רָאנ רעשֿפע ןּוא

 --,רָאלק ןעגנַאגעגֿפוא זיא טכַאנ-רעטניוו יד לייוו ןוא
 ...!טרָא ןוֿפ ןָאטעג לעטש ַא זיירק רעד ךִיז גנּולצּולּפ טָאה

 ...ןצרַאה םַאּב טפַאכעגנַא ךיז ...טסּוהרַאֿפ ךיז טָאה יז ןּוא
 רעסַאלּב ןוא-ךיילּב םעדכָאנ ןוא טור ןרָאװעג זיא ןּוא
 י!רעס-ַאװ לסִיּב-ַא-ַא ,--:ןטעּבעג טייהרעליטש ןּוא

 .סגעווקירוצ
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 ,סגעווקירּוצ
 .ןכיור עקידרעטניוו
 ;ךיז טרעה ןרעטש יד ויּב ןטילש ןוֿפ
 עכייוו ןוא עמערַאװ ,ןעיינש עליטש
 ...רעֶצרעה עגנּוי ףַא דײרֿפ טימ ךיז ןגייל



 ןטָאשרַאֿפ ןטײקרָאלק ןיא געוו יד טגיל
 .ןליימ עקיטכיזכרוד ףַא טסַארֿפ רעד טכליה'ס ןּוא
 !ןכַאל ךיז טליוו
 םעטָא רעקידנלייא
 ...רעליימ עגנוי ןיא טכידעג ךיז טרעכיור

 - 'רעכיג ןױש רצפ;-
 .סעצייל יד ןייא רע טלַאה

 --"רעכיג ןיוש רַאֿפ ,--
 ,ךַיז טצייר ןוא טינ רע ליװ

 ,ןעמּוטש ךָאנ ּוטסעװ גנַאל ,ּוד-רעה ,ּוד-יע ,--
 "?ןקּוק רימ ףַא ךָאנ ױזַא ּוטסעװ גנַאל
 --ןּוא ןָאטעג לעטש ַא ךיֹוה ךיז טָאה יז

 "!ַאק-ּונָ;
 .ןעמּונעצ קִירעגנּוה סעצייל יד ןוא

 ,ךיז טגָארט ןוא ןָאטעג סיר ַא דרעֿפ רעד טָאה
 ,ךִיז טגָאי ןּוא ןָאטעג סיר ַא דרע יד טָאה
 ךיז-טגיוו-ןּוא ,ךיז-טלקַאװ-ןוא-ךיז-טלקיו
 --ןּוא-ךִיז-טלקַאװ -ןּוא-ךַיז-טלקיוו

 !ַא-ָאיוו--
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 ..טדער עלעטעטש סָאד ןּוא

 ,טדערעג לטעטש ןִיא םעדכָאנ ןעמ טָאה יוזא
 :טדערַאּב לדיימ סָאד םעדכָאנ ןעמ טָאה יוזא

 דנאנעּבלאז ייז ןוא טייקיולב ןוא טייקליטש...
 ,טנַאפשעג זיא דרעֿפ רעד רעטצנעֿפ ןרעטנַיה ןּוא
 ,ףרָאד ןיא ןרָאֿפ טצִיא הימָאל ,רע טגָאז ,םּוק ,--
 ,רָאג--ןּוא ןרעװ ּוטסעװ ביי עסעמע ןיימ
 ,,,"טכַאמעצ ,לריימ ,רָימ ןוֿפ טסָאה ּוד סָאװ ,קּוק זַא

 ,טכַאלעצ קיכליה-ןּוא-קִיכלִיה ךיז טָאה יז ןוא
 ,יַארעק עקַאט זִיא ןרִיֿפ ּוצ עּביל ַא;--

 ,ײרֿפ-קִידרעּפַאה ,ןייז ךִיז טלִיװ ,יז טגָאז ,רימ רָאנ /

 ,"טכַאנרעדֿפַא רימ ּוצ ןגרָאמ ,יז טגָאז ,םּוק
 ,טכַאל ןוא רעכָאּב םעד לדיימ סָאד גערפ--ײלונ,--
 .טכַא-ַאל ןּוא ךַיז טמעש ןּוא רעכָאּב רעד טגָאז--"?ונ ,--
 "ךַאז יד ןטכַארטַאּב ףַא ךָאװ ַא רימ ביג ,--
 "ךַאז יד ןטכַארטַאּב ףַא ךָאװ ַא ריד-ַאנ,--

 ויטקעלָאק ןוֿפ ןיוש ןעמוק רע טגעלֿפ ךַאנרעד
 ?ףִירגַאּב ַא טָאה ריא--,ןשּודק ןָא ,עפּוכ ןָא
 .טכער ןוא ןיוש טוג זיא'ס--ןשּורק ןָא ,עּפּוכ ןָא
 .טכעװשרַאֿפ ןּבעל רִיא לדיימ סָאד טָאה יוזא

 טלייצרעד לטעטש ןיא םעדכָאנ ןעמ טָאה ױזַא
 ,טלייצרעד לטעטש ןַיא םעדכָאנ ןעמ טָאה סָאד ןּוא
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 ?טיּפַאק רעטפניֿפ





 .עװקסָאמ ןּוֿפ ווירּב ַא

 * 1 * , '* . * ' * ' ' . יש *

 ,ןרעה ןזָאל ּוצ ריד ךיא םּוק גנַאֿפנָא ןיא..
 .ךייר-- ןעקנַאד-ּוצ-טָאג ןענייז רָימ זַא
 ,ןרעטש ןייק טינ למיה ןוֿפ ךָאנ ןּפַאכ רַימ
 ,ךיילגּוצ ןעמעלא טימ ךִיז ןלִיֿפ רימ רָאנ
 ןעינימ א ןיא טנעָאנ ָאד ךִיא ןװַאד ןענװַאד
 .טלוֿפרַאֿפ ָאד ןענייז םִינָאינימ יד ןּוא
 -- ,ןִינילַאק רעקשטעטלא רעד ןייז לָאז טשטנעּבעג
 .לּוש רעזדנּוא סָאד טיהרַאֿפ רע זא ,טגָאז עמ
 ,לטעטש ןיא ַיװ ,רעגרע טִינ ךִיא לדנַאה ןעלדנַאה

 .טיונ ןייק ,רע זיא טּבױלעג ,טִינ ןיוש ליֿפ ןּוא
 ,ןטעב טינ גנאל ךיז זָאל ,ןרָאֿפוצ םּוק
 ,טיורב לקיטש ןטאז א ךיוא ּוטסָאה

1 5 ' : 1 1 4 4 ' : '* ' 4 ' 
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 .עװקסָאמ ןייק ווירּב א
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 ,יחיו 'פ
 | - ...ןוא  ..דובכל

 ,ךַאװש רעייז ךָאנ ךיז ךִיא ליֿפ םויה דע
 ,ןרָאי עניימ ןּבעלרעד ָאד ןיוש לעװ ךִיא
 .ךרכ ַא ןיא ןּבעל ּוצ רימ רַאֿפ טעפש ןיוש
 הלפמ ןייק ןטעב טינ רָאג םענייק ףא רָאט ןעמ
 .קִיװעשלָאּב רעטסגרע רעד ןייז סָאד לָאז ןּוא
 עלָאקשװעי ןִיא עילָאװַאפ ךִיא טעּברא טָא
 .קָילג לקיטש א ךיוא ךָאנ זיא'ס .טשִינרָאג ןּוא
 ,לטלעוו ןיימ ךיז טקִידנע סע ,טניימעג ּבָאה ךיא
 ןייג עּברָאט רעד טָימ ןזּומ ןיוש לעװ ךיא
 ,רעטלע רעד ףַא ןרָאװעג ךִיא ןִיּב טצִיא ןּוא
 ...ןײרַאֿפ ןוֿפ רבח ַא ןּוא רמוש ַא)

 ,ןרעה ןלעװ טִינ םעד ןוֿפ טסעװ ּוד ,סייוו ךִיא
 ,יֹוג ַא רַאֿפ ןטלַאה ןיוש דלאּב ךימ טסעוװ ּוד
 .ןרענָאיפ ןענייז עניימ רעדנִיק יד
 .זַא טא .טשינרָאג ןוא ?סָאװ .ּוטסניימ
 ,ריפַאפ ןייק טַינ טקעלק סע .גונעג יּונ
 ,טנוזעג ייז ,ךתגּוז סירג

 -- -- -- ינממ
 ןעמ ןעק ,עװקסָאמ ןיא ,טרָאד זא ,טגָאז ןעמ ,עי
 ןינעל יװ ,ןקּוקנָא ןייג לירֿפ-ןּוא-קנַארֿפ
 .טרירעג טִינ להוא ןיא ץלא ךָאנ טגיל



 ?טַיּפאק רעטסקעז





 ...ןילַא םוא טייג ןעמ ןעוו

 .יינש .טינ רענייק .טינ רענייק

 .למירד ןכעליולּב ַא ןיא טכַאנ
 טייג יז ןַא ,ייווצ ןּוא ןיוש ָאש ַא

 ,למִיה םענרעּבלִיז רעטנּוא ןײלַא

 ,טינ רענייק
 ?טינ רענייק

 לי טל יא

 ,טַאז טנייה ןשטנעמ טַימ זִיא טָאטש יד

 ...ןרעײֿפ עקיטכִיל ןוֿפ ןגער ַא

 טַאּברַא ןטיירּב ןוֿפ ןעייג יז

 .עיַאקסרעװט ףַא סױרַא ןעייג ןּוא

53 



54 

 ,ףיולעג-ַאטווא ןֹּוא סנטילש
 סעדנאּב עשיַאוװמארט .,ןענּוּבאט

 ףיונּוצ גנּולצולפ ךיז ןעמּוק -

 .רעדנַאנַאֿפ רעדִיװ ךִיז ןעייג ןּוא

 ..ןעיַאװמַארט עיינ ןוֿפ םּוקנָא רעד
 סוֿפוצ עדייּב ייז ןעייג

 .ןרעײֿפ ןוֿפ ןגער ַא רעטנוא

 סורג רעמעראוו ַא יו ,טכליה'ס ןּוא

 ,יינש רעמעראוו רעד טרעוװו זָאר

 .ייסעווכאר יד טנעָאנ ןוא םערַאװ

 ;ייז ןוֿפ רענייא ּפָא ךַיז טֿפור
 ?ּוטסכאמ סָאװ--,ערוש עטשרעטנּוא יד, --

 קעה םעד ןיא ץלַא ךָאנ ּוטסּבעל
 ?רעדנִיק יד שִידִיי ךָאנ טסנרעל ןּוא

 קעװַא םעדכַאנ ןלעװ ייז ןּוא
 ײ=.ןדנִיװשרַאֿפ קידנעטש ףַא טעװ ץלַא ןּוא

 :טדער יז ןּוא ּפָא םִיא יז טלעטש
 !טלדנאהאּב קִיטכיר ּוטסָאה ,יַא , --

 טעטש עקיטכיל ןיא ךָאד ןעק עמ
 "!ןעלדנאורַאֿפ ךעלטעטש עקניניילק יד



 - .--ייז ןוֿפ רענייא ּפָא ךיז טֿפור

 2244 6 = 26 יי =; 2 0 - - +=

 ,טינ רענייק
 .טינ רענייק
 ,יינש
 ,למירד ןכעליולּב ַא ןיא--טכַאנ
 טייג יז זַא ,ייווצ ןּוא ָאש א

 ,.,למיה םענרעּבלִיז רעטנּוא ןיילַא

 ,טסָארֿפ ןיא ןּוא יינש ןיא--רעזייה
 .עטעײװרַאֿפ ןוא טײנשרַאֿפ--ךעלסעג
 ,סָארדרַאֿפ רעליטש רִיא ןעמעוו ּוצ

 ?קָאטיײװ רעטְקִיּוראּב רעליטש רִיא

 :טכערעג לָאמ ףלע ,לָאמ ןעצ
 ,לטעטש םוצ ןּוא ףרָאד םוצ םינָאפ ןטִימ
 טכענ עטרעּבױזרַאֿפ ,עסייוו ןיא רָאנ
 ;ךָיז טעּב ןעמ ןוא ךַיז וצ ןעמ טמּוק

 ,רעמ טינ ָאד ּביילּב ,ערעייט

 .רעיורט ןיא ןּבילרַאֿפ ךַיז טסנעק וד
 דרע רעקִיטסָארֿפ וצ ךִיז טליוו'ס ןּוא
 ,רעיוא םעד םעראוו ןגיילּוצ
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 ,טעטש עקיטכִיל ךָאד ןכלִיה ץעגרע
 ...טרָאד טנייש עלעדנייטש רעדִיװטעי ןוא

 ,טעּבעג רעליטש ריא ןעמעוו ּוצ

 ...?עניאט עטקִיורַאּב עליטש רִיא

 רעהַא ןעמּוק רעצעמע לָאז
 !ןטסאל יד ןפעלש ריא ןֿפלעה ןּוא
 !רעװש--,עקִיטָאטשסױרג רעדירּב
 ,ןסקַאװרעד טינ םעד וצ ךָאנ ןיּב ךיֹא

 .ןייז ךָאנ טעװ טוג ןּוא ,עליימ
 .רעטניזעג ןליֿפ רָאנ ךִיז לָאז יז

 ןייש עקיטסָארֿפ ַא ףּוא טייג'ס ןּוא

 .רעטנַיװ ןֿפַא קעװַא ךִיז טגייל ןּוא

 .טעווָאס יצ טַאר
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 ,(לָאקָאטָארפ)

 ,טֿפיטשעג ןעייוואז טִימ טכַאנ יד טָאה'ס

 ,טנערּבעג טָאה פמָאל ַא רעֿפלעװצ ַא

 טנעוו ענרעצלִיה ןוֿפ טֿפאשגנע ןִיא

 ,טֿפיטרַאֿפ ןוא ךַאװ טנייה טנגּוי זִיא



 :טכירעג ןיוש םעד ףַא ךִיֹו טָאה עמ

 .טַאר רעשיידִיי ַא ָאד ןייז ףרַאד'ס

 ,טַארּוקַא ָאד טינ ךָאנ טסייװ ןעמ רָאנ
 ,טכירעג ןִימ ַאזַא ןעמ טסע יו

 ,טדערעג ןּוא טכַארטעג רעדעי טָאה

 ,טכארטעג ןּוא טדערעג רעדעי טָאה

 טכאמעג גנַיטַימ ַא ָאד טלָאװ עמ

 ,טעװָאס ןוֿפ טלייצרעד םעליוא םעד ןוא

 ,טדערעג םעדכָאנ ןרערעל יד טָאה
 :טַאי ַא רענייא ריא טָאה טגערֿפעג ןוא
 "?טעװָאס יצ ,טַאר--רעקיטכיר זִיא'ט, --
 ,"טַאר ,--:םיא טרעֿפטנעעג טָאה יז ןּוא

 טנעקעג ןדייר ןרערעל יד טָאה'ס
 ,טריֿפעג גנּוצִיז יד שידִיי ףַא ןּוא
 ,טנערּבעג קִיּור טָאה "רעֿפלעװצ , רעד
 ,ריט רעד אּב טכַאװעג טָאה טכַאנ יד

 סַאג ןֿפַא טייוועג ןטנַיוװ ןּבָאה'ס
 ,יירשעג ןליטש ןיא ןעגנַאגראֿפ ןּוא
 ,זַאקַאנ--שִידִיי ףַא ןעמ טגָאז יוו,--
 י?ױזַא יו ,ונ ,עקרערעל
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 ,טכַארטעג .,.לעירֿפ ןרערעל יד טָאה
 ,טרעלקעג ...םעדכַאנ ןרערעל יד טָאה
 :טכַאלעג ןּבָאה ייז ,ןעגנוי ןּוא
 "?רעוװש ,עטנרעלעג ,ךִיז טרעה סָאװ, --

 ,טכאלעג ןטשרע םוצ ןעגנוי ןּבָאה
 ,טכאלעג םעדכָאנרעד ןעגנוי ןּבָאה
 ,טכַארטעג טינ רעמ ןרערעל יד טָאה
 טכאלעצ ךִיז ךיוא ןרערעל יד טָאה'ס
 ,טכַאנ רעדנגייטש ןוֿפ ןטימ ןיא

 ...גנולעטשרָאֿפ

 --טדער עמ ַיװ ,טדערעג טָאה עמ...
 ,טקידנערַאֿפ גניטימ םעד ןּוא

 !לקַאטקעּפס םעד טגנַאלרעד ןּוא !גונעג ןּוא !טּוג ןּוא

 ,גנַאהרָאֿפ

 ןעלקַאֿפ-ךעלרעײֿפ ןיוש ןענערּב סע
 :עדנעגעל ַא סיוא ָאד ןלִיּפש ךעלרעדניק ןּוא

 ,טעדיילקעג ןעיולּב ןיא ןעגנּוי ןָא ןעמּוק
 ,ןעמָאל עקיטֿפערק ןּוא ,סרעמאה טִימ ןּוא ,קעה טימ
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 ,עמָאל ריא ,עמּורק ריא ,עניילק ריא ,ךעלסעג ,יעה --
 ,ןדײרֿפ ןַיא סעסיַאמ ךייא ןעגנערּב רימ ןּוא--!ךָארב

 רעּביטש עקיּבױטש ךִיז ןטישעצ'ס ןוא--!ךָארּב
 .ןקָארשעצ ןּוא טּביוטשעצ--ךעלסעג עקניניילק ןּוא
 --,רעּביג רענרענייטש ַא ,רעכיוה ַא סיוא טסקַאװ
 .ןקָאטש עטרעומעג ףַא קירּבַאֿפ עכיוה ַא

 ,דנעלּב ןיא ,רעיײֿפ ןיא ,רעּביֿפ ןִיא ,ןעקנּוֿפ ןיא
 ,טנעוו ענרענייטש יד--רעּבִיֿפ ןַיא ,ןעקנוֿפ ןיא

 :ןעגנּוי יד ןעגניז

 ,טנעה טטעזנַארּברָאֿפ , --
 ,לּברַא עטקִיכעפרַאֿפ עסייה
 ?טנעקרעד טִינ טָאה ריא !רעדירּב-טוג ,ןגרָאמטּוג
 ,טעּברַא רעד ןוֿפ טציא סָאד ןעייג רִימ

 ,טיוּבעצ ןקירּבַאֿפ עכיוה ָאד ןּבָאה רימ

 ,ןענישַאמ אּב דײרֿפ טימ ךִיז טלעטשעצ

 טוה יד סעינאלד יד ףא טראה ןיוש ןרָאװעג זִיֹא
 !םַאניט ,םינ-ַאנ-ַאט ,םִינ-ַאנ-ַאט

 ,טנעוו יד רעיײֿפ ןיא--רעּבִיֿפ ןיא--ןעקנוֿפ ןיא
 ,טנעה יד ןּביױה ןּוא ןעגנּוי יד ןעייג
 -- טנעה עקיטּומ יד ןּביױה ןוא ןעייג
 -- = = "!םַאנ-יט ,םינ-ַאנ-ַאט ,םינ-ַאנ-ַאט
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 ,ריר ןייק טינ ךִיז טִיג ןוא טקּוקרַאֿפ ךִיז םעליוא רעד טָאה
 .טעיאטרַאֿפ םעטָא םעד םעליוא רעד טָאה
 טרִילֿפּוס ןּוא טרַיֿפעג לדייּב ןוֿפ טָאה יז ןּוא
 ...ןעיירד ןִיא ןגיוּבעג ןּוא טרַאפשרַאֿפ

 ,ןטקַאֿפ רַיד-ַאנ רעטצִיא ןּוא .גּונעג םעד ןוֿפ..;

 .ןישאמ רעד אּב ןײלַא ןיוש טעּבוַא ךִיא

 ,רעטקַאֿפילעס ךִיז טֿפור יז ,רעשֿפע טסייוו וד

 .טניּפש יז ,עקיטכיל ַא ,עכעלגנעל ַא

 ,ךעלדניפש יד ךיז ןליפשיס ןּוא טניפש יז ,טניפש יז
 .יירדעג ןקניניד ןִיא ךיז ןעיצ םידעֿפ ןּוא
 ,ךיא דניּברַאֿפ טייהרעגנירג--,ענייא ךִיז טסייר
 .ייר ןיא גנאל-םידעֿפ יד ךִיז ןעיצ רעדִיװ ןּוא

 ,ןעניפש קידנעטש עֶמאמ ןייד טגעלֿפיס יו ,טסקנעדעג
 -- ?טדנעלּבעג טייהרעדנילּב ןּוא דִימ ןגיוא יד
 ...ןעניגרַאֿפ ןיוש ךִיז ןעק יז ...ןִישאמ ןיימ זיא
 ,.יטנעה עקנילֿפ טנזיוט רַאֿפ ןטעּברַא



 ...ןוֿפ

 ,ןגױצרַאֿפ ריא ףַא ַאזַא זיא סעװכַאר ַא
 ,יירעלפאלּפ רעקנילֿפ ןִיא םּוא ךִיז טגיוו יז
 -- ןגוא יד עקנילייוו ַא ךיז ןכאמרַאֿפ
 .יַאמ טימ ןּוא ענסָאס טימ ָאד רימ טקעמש

 ,קיטכִיל ןּוא ,ףיול-לדניפש ןּוא ,שיור--רעדִיװ ןוא
 .טעוועג ןעמאזגנאל ןיא ךִיז ןעלקִיװו ךעלדניפש ןּוא
 --,רעטכיד ַא יו ,ריד ּביײרש ךִיא :רימ ןוֿפ טסכאל וד
 .טעָאפ ַא םענייא אֹּב סָאד ןעמונעג

 'רעטרעוװ ייווצ ןיירא ףרַאװ ָאט ,ןּבָאה טייצ טסעוו
 ,טַארַאֿפ םעד ריח ּבִיגרַאֿפיכ--,טינ רעמָאט ןוא
 .רעטרע יד ףַא רעטציא ,סעפע ,ךִיז טּוט סָאװ
 !טַאי ַא ךיוא ייז ןוא ןטאי יד סירג

 רעווש ךָאנ זִיא רימ .טִינ ןקייל ךיא
 - ,,,ןטכַארַאֿפ ערעטלע ןעוו ,טינ ןיוש טַײרֿפס ןוא
 דרע לצִיפ ןיימ :רימ ךיז טכַאד לָאמטֿפָא רָאנ
 ,ןטכאלש עקידרעטצִיא ןוֿפ ןָאק ןַיא ךיוא זיא

61 



 ,יינש ןִיא ָאד ןטָאשרַאֿפ .גנירג רִימ טרעוויס ןוא
 ...ןעױרטרַאֿפ ןעמעלא ןַאד דײרֿפ ןיימ ךִיא טלָאװ
 ,ייוו רימ טּוט'ס יװ ,רענייא שטנעמ ,ןעד טסייוװ וד
 ,רעיורט ןליטש ןיא ךָאנ ןגייווש ךעלטעטש ןעוו

 ,ּבלַאװש עקידלטעטש עטשרע יד טזיּב וד
 ןעניֿפעג ןיוש ךִיז טרָא ןַא ימ ןיא טסעװ וד
 דלַאּב-ןוא-דלאּב זַא ,רָימ ךִיז טכַאד סעפע ןּוא |

 .ןענישאמ אֹּב ןלעטש ךיז ךעלעטעטש ןלעװ:ס ןוא /

 !טוג--ןוא ָאד טעּברַא ךיא ,ךִיז לגנאר ךיא--?ךִיא ןוא
 ,טרעטנָאלפרַאֿפ ןצעמע טימ ָאד ךִיז ּבָאה ךיא--,טגָאז עמ
 !טּומ--?ןטרָאד וטסגָאז יו .ךָאנ ךַיז טסוהיס .טשינרָאג
 ,..װעטנָאי ןייז ףרַאד ןגרָאמ זַא ,רָימ ךִיז טכאד קידנעטש ןּוא

 ,ָאד ןיוש זדנוא אּב ָאידאר זיא'ס ,ָאי
 ןענַארַאֿפ ךיוא ןיוש זדנוא ַאב ּבּולק ַא זיא;ס ןּוא
 !ָא-ל-ל-ַא--:רימ וצ ןעיירשסיוא טסלָאװ וד ןעוו
 ...ןענַאדנוֿפ ןרעֿפטנע ריד !ָא-ל-ל-ַא--ךִיא טלָאװ



 ?טיפַאק רעטעּביז





 .סַאג יד ךרּוד יז טײג

 ,סַאג יד ךרּוד יז טייג

 ,רעגניֿפ יז טַימ ןעמ טזייוו
 ,סַאג יד ךרוד יז טייג
 :ןעגניז ּוצ ןָא ןעמ טביוה

 רעטכעט סעלעקצַאכ ּבער

 ,יַאר-יד-ײצ-כַאל

 ,רעכעה ןרעװ ךעלכייּב יד
 ,יַאר-יד-יצ-כַאל
 -- ױזַא טָא רענייא ַאּב

 ,יַאר-יד-יצ -כַאל
 -- ױזַא טָא רעטייווצ רעד ַאּב
 .יַאר-יד-יצ-כַאל

 !ןדייר ןעמ לָאז .טדער עמ
 .טדער ןעמ סָאװ ,ייוו'כ
 ,לדיימ א לָאמנייא ןיוש --
 ,טעּב ַא ריא ײלטנַא --
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 ?רָיא טָאה ךעלעדניוו ןּוא --

 !ּור-ּוצ ךימ טזָאל ,יַא --
 -- ?רעטָאֿפ רעד זִיא רעװ ןּוא --
 ...וד טִינ ןּוא ךיא טִינ --
 !ונ ,סיװעג--?עקַאט --
 לָאמַאטַימ ,יַא-יַא --

 לסִירב ַא ךָאנ ןייז ןעק
 .לָאמָאסמָאק בער אב

 סי 8

 ,טרעיודעג רָאנ געט יירד טָאטש-זיירק ןיא טאה ץנערעֿפנָאק יד
 .טכַא ןטרָאד טכַארּברַאפ טָאּה יז ןּוא
 ,טרעױרטעג לטעטש סָאד טָאה יינש ןִיא ןעוו ,טכַאנרַאֿפ
 .טכַארּבעג יז רוֿפ עשיֿפרָאד ַא טָאה

 ,עכיילּב א ,עליטש ַא .ןצלעפ ןַיא ןגעלעג זיא יז

 ,סױרַא ןטַילש םעד ןוֿפ ןיײלַא
 ,טלכיימשעצ ענדָאמ ךִיז ,ןעגנַאגרעד קענַאג ןזִיּב
 .זױה ןזיּב ןייגרעד ןיוש טנעקעג טינ

66 



 ,סעצייל יד ןֿפרָאװעג ןקָארשעצ רעױּפ רעד טָאה
 .יײנש ןוֿפ ןעמּונעג יז טנעה יד ףַא
 עציילפ ןייז ףַא טנעה יד ןֿפרָאװרַאֿפ טָאה יז ןּוא
 ...יוזא ןּבִילּבעג ןעגנעה ןּוא

 .ןטּונימ

 ,טרַאמ ןַיא ןט-8 םעד ,טנװָאנַיא 7 ןּוא
 ,טַאר רעװקסָאמ םּוצ ןעגנַאגעג םעליוא ןא זיא

 .טייטש--ןּוא ןעמּוקעג ,ןעגנַאגעג םעליוא ןַא זִיא
 .דײרֿפ ןּוא-רעטַאלֿפ ןּוא-ןענָאֿפ ןּוא-ןעלקַאֿפ ןּוא

 ןָאקלאּב ןטסכעה םעד ןּוֿפ ,טאר רעװקסָאמ ןוֿפ ןּוא

 .ןָאֿפ א ןוֿפ ץּוש רעטנּוא טדערעג רענדער ןּבָאה

 טנַאה יד ןּבױהרַאֿפ ןּוא טדערעג רענדער א טָאה

 ,דנַאל ןַיא װעטנָאי םעד טַימ טסירגאּב םעליוא םעד ןּוא

 ,םָאקרַאנ-גנודליב רעד--:קסרַאשטַאנּול--רע ןּוא
 ,םָארטש ןקיכלִיה ןיא ןֿפרָאװעג רעטרעוװ טָאה
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 טנָאמעג ןּוא טּביױלעג ,ןֿפרָאװעג רעטרעװ טָאה
 .טנָארֿפ ןקיטכיוו ןּוא ןטירד ןֿפַא ןייג

 סּולּוא ןטסנעלק ןזיּב--ןטסנעלק ןּוֿפ לֿפרעד ןוֿפ,-- ןּוא
 !"סורג ַא ןּוא קנַאד ַא--,רעײמרַא-רערעל ,ךייא

 ,דײרֿפ ןּוא-רעטַאלֿפ ןּוא-ןענָאֿפ ןּוא-ןעלקַאֿפ ןּוא
 ,טדיײלקעג װעטנָאי ןַיא םינױמַאה ןעייטש

 !ײטּוג ,--:ןרעפטנע ןּוא םִינױמַאה ןעייטש
 == ך- = = = .טונימ 20 טַימ רעגײזַא 0

 = הידד- ---- די = = ,---- ,----- ,---- ,---- = ==

 טּונימ קיצנַאװצ טימ רעגײזַא 0

 ,טּולּב ןָאטעג רַאפש א גנּולצּולּפ רֶיא אֹּב ודלַאה ןוֿפ טָאה

 ...םיוש ןכעלזַאר ַא טִימ טקעדרַאֿפ ןפִיל יד ןּוא

 .ןייגּוצ ןעמּוקעג רעשדלעֿפ רעקנַיטלַא רעד זיא

 ,זיירק ןוֿפ רעטקַאד ַא ןעגנערּב--רע טגָאז--ףרַאד עמ,

 -- -- זײא ךעלעקיטש ּוצ ןעגנילש יז לָאז לייוורעד

 ,"טוג רעשֿפע ,ןייז טעוו--!רעטקָאד םעד רעכייג ןּוא

 ,טּונַימ 20 טַימ רעגײזַא 3



 ,טּונימ 20 טימ רעגײזַא 2

 .זיא ףּוא עלעטעטש ענעצנַאג סָאד

 ,טּוג טַינ ריד זיא'ס ,ןרערעל ,סיוא ךיז ּור

 .טוג ןייז ריד טעוו'ס ,ןרערעל ,סיוא ךיז ור

 .קעֿפײד רעד קייצנַאװצ סימ סרעדנּוה

 ...ןעקנוֿפ ןַיא

 ...רעּביֿפ ןיא

 .טנעוו יד ...רעיײֿפ ןַיא

 .ןעגנּוי ןָא ןעמּוק

 ...טנעה עטעזנארברַאֿפ

 ...לּברַא עטקִיכעּפרַאֿפ ,עסייה

 ?ריא טגיל סָאװ --

 ?ריא טגייווש סָאװ --

 ?טנעקרעד טינ טָאה רַיא --

 .טעּברַא רעד ןּוֿפ טציא סָאד ןעייג רַימ --

 ..ןקִירּבַאֿפ עכיוה ָאד ןּבָאה רַימ --

 - - - !!טדנעלּב סע

 ,ךײ םַיװ

 ,ךיז ןגִיװ

 ,טנעוו ךִיז ןגַיװ

 .טנעה יד קָאטייװ ןיא ןֿפרָאװרַאֿפ יז טָאה

 ...ןּברַאֿפ עװעשזנַארָא ,עסייה

 א יי א
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 ,טּונָימ 20 טימ רעגייזא 3
 .טּונָימ 40 טַימ רעגײזַא 3
 .עלָאהעּב רעסייוו ןִיא לטעטש ַא
 ,טוג טינ רָיד זיא'ס ,ןרערעל ,סיוא ךִיז ּור
 .טוג ןייז רָיד טעוו'ס ,ןרערעל ,סיוא ךִיז ּור

 = ,םעל-ָא-ָא-ָאש-עּב ןייגכר-ּו-וד טנייה טעװ טכַא-ַאנ יד

22-4-.. 

 ;טכַארּבעג ריא ּוצ טעפש ןעמ טָאה רעטקָאד םעד זַא ,םינָאפַא
 ..ןּבירשרַאֿפ טינ טשינרָאג ןוא ךיז טרעזייּבעג טָאה רע
 ןּבילּברַאֿפ קיטעמּוא ןענייז םִיריײװַאכ
 .טכַאנ עצנַאג ַא ליטש ןסעזעגּפָא ןּוא

 ,ךעלסייוו יד טקעדרַאֿפ טינ ןּוא ךִיז ןֿפרָאװעג טינ טָאה יז ןּוא
 ןעשעג טִינ רָאג ךַאז ןייק ריא טימ טלָאװ'ס יו
 עסייוו ַאזַא ןגעלעג יז זִיא--ךָאנרעד
 ...טנערּבעג טינ סנּפאקּוצ טכיל ןּבָאה'ס ןּוא



 .קרַאמ ןֿפַא

 .טרעהעג ךָאנ לטעטש םעד וצ ןעמלַאסעּב רעד |

 .טרעלקרַאֿפ ךיז םיסָאמַאש יד ןבָאה

 טױלּפ רעטנַיה ןגייל ,ןעמ טגָאז ,ריא ףרַאד עמ,
 .טײרּברעדניא ןּבָארג רעווייק םעד ןוא

 !דרע'רד ןיא--ּפָאק ןטימ !רעטסיולק ןִיא--סִיֿפ יד טימ
 "!דרע יד טײרגעגנָא ָאד ריא רַאֿפ טינ

 :קערש ןִיא ךיז ןטעּבעג טָאה רעמערק ַא ןּוא
 ."קעסוועי ַא טימ ןָא ךַיז טּביױה ןוא טייג ,--

 !דרעֿפ--,:טרעֿפטנעעגפָא ןַאד םִיא עּבַאג רעד טָאה
 *...?דרע *ייז , ןעװעלַאשז רימ זַא ,וטסניימ סָאװ

 ...דרעּב יד ןִיא ךִיז טכַאלעצ טָאה ןעמ ןוא
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 .רעמיוש רעד
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 ,טכיל ןדנוצעגנָא ןוא רע טָאה טכארּבעג
 (...ןעלקנִיֿפ יז ןוא ייז טדנִיצ ןעמ--ייז ןסייוו סָאװ ,טכיל ןוא)
 טכיזעג ןּוֿפ טייקכיילּב יד רע טָאה טקעדרַאֿפ
 .לקניוו ַא ןיא ךִיז טקּורַאֿפ טיײהרעליטש ןוא

 .ןעוועג ליטש זִיאיס

 טנערּבעג ןּבָאה טכיל יד
 ,סנּפָארט ענעדלָאגנִיג טימ טֿפירטעג ליטש ןּוא
 :ןעזרעד שינעגייוװש ןיא יז טָאה רע ןוא
 ...סנפָאקּוצ ןענעמרַאּב םַאֹּב רָאג ןענערּב יז

 ,ןעװעג טינ רעמיוש ןייק רָאג ןַיא רע ןוא
 ,טקידײלַאּב טינ לָאמניײק רָאג םיא טָאה יז ןוא
 ,טנערּברעד זייווכעלסִיּב ןיוש ןּבָאה טכיל יד
 ...קידייל ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ לוש יד זיא'ס ןוא

 --,ךיילב ןעגנַאגעגּוצ דעמָא םּוצ רע זיא
 ,רעײֿפ ןיא ןיוש ןענערּברעד טכיל עסייוו יד
 ךיוהרעדניא שעדַאק םעד רע טָאה טגָאזעג
 .עיַאועל רעד ּוצ קעװַא ךָאנרעד זיא ןּוא



 .טשינרָאג

 ?ןעשעג ָאד ןיא סָאװ .עיַאװעל ַא .טשינרָאג
 .ןעוועג-טינ-ןּוא-ןעוועג .ןּברָאטשעג טנייה זיא שטנעמ ַא

 ...טכַארטרַאֿפ ךיז ןבָאה ןטסיגּוימָאק ןצרעֿפ-ןציירד
 .ךַאװ יד ָאד ןטלַאה ןרענָאיּפ קיצרעֿפנּוריֿפ

 ,סיורא ּבוטש ןּוֿפ ןוא ןרָיט יד טכַאמענּוצ ןעמ טָאה
 .סיורג ןוא ןיילק ןגייווש ,עטימ רעד ךָאנ עלַא ןעייג

 ...ליטש ןרָאװעג ןּוא ןעירשעגסיוא "קדצ, רעװ טָאה
 ..!!ליּפש ,רעמזעלק רעטלַא !קִיּור ןייז לָאז ,קיּור-קִיּור

 -- ךיוה עטִימ יד טּבױה !קִיּור ןייז לָאז ,קִיּור-קִיּור

 י

 ,רעּב רעקִירָאה רעד טָא ,דימש רעד עּבײל ןוא...
 .דרע רעד ףַא טלעטשעג עילָאװַאפ עטימ יד טָאה
 י!ןיינ, :ןָאטעג גָאז ַא .ןגיוּבעג ןּבילּבעג זִיא
 ...טנייועצ ךִיז לָאק ןשרעדניק ַא ףא ליטש ןוא

 560 היקשיא טייפ === יא = ייקיששא == טא = יט = טאש 6 == וי -
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 --,ןטילש םעד טנַאפשעגנייא רעכָאּב רעד טָאה סע ןעוו ןוא
 .עטימ יד טייהרעליטש ןגָארטעג ןיוש ןעמ טָאה

 --,ןגיוּב ןּוֿפ לייֿפ עקנִילֿפ--ךיז טגָאיעצ טָאה רע ןעוו ןּוא
 ..ןגױא יד טקעדעגוצ ךעלּברעש טימ ריא ןעמ טָאה

 --,םעטָא ןַא ןָא ןעמוקעג לטעטש ןִיא זִיא רע ןעוו ןּוא
 .ןטָאשרַאֿפ דמַאז ןשִירֿפ טימ לדיימ סָאד ןיוש ןעמ טָאה



 לטיפאק רעטכַא





 וו םו---וח020 148 1 82082װ8...

 ,ערָאלק ,עטלקיװעצ ,ןעלמִיה עקִיטֿפּול
 .טעמּוא ןקִיטסּבראה ןיא--ערָאלק ,עקיטֿפּול
 ,ןרָאֿפ ןעמַאוגנַאל ןיא ןגאוו רעד טעּפִירקס
 ?ןעמּוק יז טעװ ןעוו ?ןעמּוקנָא יז טעװ ןעוו

 -- ,ןגָארטרַאֿפ לײװגנַאל ןקידמאז םעד טרעװ רעוװש

 ...רעריוו--ןוא ןטסרָאיװ ןוא-ןטסרָאיװ ןּוא-ןטסרָאיװ

 ןגָאװ ןַיא רעגלאוו ַא ןוא ּבױה ַא ךיז טּוט יז

 ...רעדילג עקיטשראד ערִיא ףיונּוצ טעיִלּוט ןּוא

 ,ןטרַאװ ןּוא עלִיטש ַא ןגָיל טִינ יז ןעק

 .ןגָאװ םעד ןּוֿפ סיר ַא ךִיז טִיג יז ןּוא "!זָאל , --
 *!ןגָאירעד ךימ ווּורפ ןּוא !עלָאגעלַאּב ,יעה, --
 .לטרַאג םענרעדעל רִיא ףא ןּוז יד ןיוש טצנאט'ס ןוא

 דד



 ..טנּוזעג רעד זַא ,טקנעדעג
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 ןגעקטנַא טסַאג םעיינ םעד סױרַא טַינ רענייק זיא.ס

 .טײרֿפרעד טָינ רעטרעװ טימ טָאה רענייק ןּוא
 ןגעלעג לרעמ;צ ןיא ךִיז אּב זִיא יז
 .טײגרַאֿפ ןּוז-טסוגװַא יו ,טקּוקעג ליטש ןּוא

 ןראטסּוק יד ןעמּוקעג ןענייז דלַאּב
 .טלעטשעצ םורַא-דנּור ָאד ךִיז ןּבָאה ןּוא

 ..יעטרעװַאכ ןּוא ,; --

 ,ןרַא טִינ רָאג ךייא לָאז ןּוא--
 ...טלעֿפ'ס סָאװ ,ָאד ןטכִירַאֿפ ןלעװ רִימ ןּוא

 ,רעייט זִיא טנּוועג רעד זא ,טקנעדעג רִיא ןוא
 *...טעז ָאט ,ךייא ןטעּב רִימ סָאװ ,ריא טרעה
 רעײֿפ ןדנּוצעגנָא ָאד ןעמ טָאה ךָאנרעד
 .טצעועצ קידנעלכיײמש ךִיז טָאה ןעמ ןּוא



 :סַאג ידי ךרוד יז טיפ

 ,1927 רּבַאיָאנ---לארוועֿפ

 ,סַאג יד ךרּוד יז טייג

 ,ןדײר ּוצ ךַיז ןעמ טמעש
 ,טסַאפשעג טָאה סע רעװ
 ...לדיימ רעד ןוֿפ טינ טסַאפש

 רָאי עגנַאל לָאז טָאג --
 .רעטייווצ רעד שטָאכ ןעקנעש

 !רָאי-טּוג ַא--!ןגרָאמ-טוג --

 ?סע טייג יו ןּוא ןעמ טכַאמ סָאװ --

 !רָאי-טוג ַא--!ןגרָאמ-טּוג --
 ...ךַיז טײרֿפ ןעמ ןוא יז טעזרעד עמ
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